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Maandkalender:
10 januari start van de school
20 januari Nieuwsbrief 10

Bijna kerst
Kerstgedicht:
Het is fijn als we erover kunnen praten, over de fijne en verdrietige verrassingen,
En het is belangrijk dat we elkaar proberen te begrijpen,
Want een verrassing kan voor de een anders zijn dan voor de ander.

Dank u wel voor de energie, De liefde en het plezier,
Waarmee mensen elkaar kunnen verrassen.

Dank u wel voor deze tijd van kerst, waarin we horen van bijzondere berichten,
Waarmee Zacharias en Elisabet en ook Maria werden verrast.

Help ons om het voor iedereen om ons heen een mooie tijd te maken.
Een tijd waarin we het goed hebben met elkaar en waarin we verrast en verwarmd worden
Door de geboorte van Jezus, redder, Verrassend licht voor de wereld.

Als team wensen we u allen gezegende en gezellige
kerstdagen!

Wat houdt ons bezig?
Hebt u ook genoten van het filmpje op Parro gemaakt door juf Daphne? Leuk om alle
kinderen van de school bezig te zien bij de muzieklessen.
De schoolsluiting van afgelopen maandag was een grote teleurstelling voor alle
kinderen, ouders en leerkrachten. Graag hadden we het deze week gezellig gemaakt
toelevend naar de kerst en de vakantie. Nu zijn de leerkrachten op school of thuis
bezig met het afronden van hun administratie, het voorbereiden van de lessen na de
vakantie en het opruimen van lokalen en gangen.
Ook voor de ouders was er weer de uitdaging om werk en kinderen te combineren.
We hopen dat u er uit bent gekomen.
Hoe het na de vakantie gaat lopen moeten we nog maar afwachten. Mocht er over
gegaan moeten worden naar online onderwijs dan zal dit niet direct op 10 januari
beginnen. Naar aanleiding van de persconferentie van 3 januari zal er op 4 januari
een ouderbrief komen van Meer Primair over de consequenties van de maatregelen
voor de school.
Gezien de maatregel dat men ook buiten met maximaal twee mensen bij elkaar mag
zijn moet ook het plan om koffie te schenken op de eerste schoolochtend vervallen.
Voelt u zich dus vrij om te bellen of te mailen wanneer u vragen heeft aan de
leerkrachten of directie.

Babino

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met de feestdagen. Sinterklaas is op
vrijdagochtend 3december langs geweest. Ook hebben wij pietengym gedaan en
pepernoten gebakken. Wat hebben wij genoten van deze ochtend.
Aansluitend zijn wij doorgegaan met het thema kerst. De mooiste knutselwerkjes
hebben wij gemaakt, boekjes gelezen, liedjes gezongen en het lokaal gezellig
aangekleed. Na de feestdagen zullen wij verder gaan met het thema winter.
Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben is er een kleine switch geweest wat
betreft het personeel. Op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag is Dylan onze
vaste BSO medewerker geworden. Marjolijn is het kinderdagverblijf komen
versterken op woensdag en vrijdag.
Wisten jullie al dat wij voortaan op maandag van 16 tot 17 uur de gymzaal tot onze
beschikking hebben? Super leuk om met de BSO kinderen leuke activiteiten te
kunnen doen!!
Helaas is door de nieuwe lockdown de vakantieplanning komen te vervallen en
bieden wij in de vakantie alleen noodopvang aan. Wij hebben ontzettend uitgekeken
naar een gezellige vakantieperiode.

Wij hopen iedereen in januari weer gezond en wel terug te zien.
Alvast hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022
toegewenst!

